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z 7. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného 18.11. 2019 v zasedací

místnosti Obecního úřadu ve Volárně

Přítomni: pí. Bayerová, p. Pelikán, pí. Hanková, p. Hanek, p. Lut'ha, sl. Janebová
Omluven: p. Bálek

PROGRAM
1.

Zahájení

2.

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.

Kontrola usneseni'(06/2019)

4.

Veřejnoprávnísmlouva TJ Sokol volárna, z. s.

5.

Schváleníinventárníkomise

6.

Odpisovýplán na rok2020

7.

Rozpočtové opatřeni' č. (07/2019)

8.

Ostatní

9.

Diskuse

10.

Závěr

1. Zaháiení:

7. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájila a řídila starostka

obce pi'. Dana Bayerová.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel 7. zasedání ZO Volárna: návrh p. Radek Pelikán.
Hlasováni': 6-0-0

0věřovatelé zápisu 7. zasedání ZO Volárna: návrh p. Aleš Hanek,
p. Lukáš Lut'ha

Hlasováni': 6-0-0

3. Kontrola usneseni' (06/2019):

Kontrola usnesení (06/2019) proběhla.

4. Veře

ívní smlouva TJ Sokol Volárna
ravnl
ZO Volárna projednalo žádost TJ Sokola Volárna, z. s. o poskytnutí

dotace na provoz fotbalového klubu.
Hlasování: 6-0-0
5. Schválení inventární komise:

Návrh na složení inventární komise. Předseda pí.

Gabriela

Hanková, členové komise p. Lukáš Bálek a p. Lukáš Lut'ha.

Hlasování: 6-0-0

§L9dpisový plán na rok 2Q2Qi
Odpisový plán na rok 2020 byl schválen.
Hlasování: 6-0-0

ZŤo7/2oig)byloschváleno.
Hlasování: 6-0-0

8. Ostatní:

-ZOD Zálabí Ovčáry požádalo o možný ořez ořechů v ořechové aleji

z důvodu použití cesty k průjezdu těžké techniky k polím. Tato
práce bude provedena na vlastní náklady ZOD Zálabí Ovčáry.

-Žádost rybářského spolku Žehuň o finanční příspěvek na

zarybnění. Žádost byla zamítnuta z důvodu podpory místního
kroužku rybářů.

-LED světla se v obci termínově posunují pro velký počet cenových
nabídek a dalšího prostudování nutných předložených dokumentů.

-Jednání o ceně o vodném a stočném na rok 2020.
-Na mostku, na komunikaci č.1164/2 k TPCA dochází k objíždění

zátarasů, tyto zátarasy jsou navrženy a schváleny odborem
dopravy, další značení nebude instalováno.

-Mimořádný svoz 810 odpadu se uskuteční 5.12. 2019.

-Čipování psů na Obecní úřadu Volárna bude provedeno 1.12.2019

od 9:00hod.

-Odečet elektroměru v obci proběhne 20.11.-21.11. 2019.

-Budou vypracovány pasporty k pěti obecním studním, které
budou popisovat stávající studnu, její konstrukční řešení,

parametry, hloubku, průměr, vystrojení a řez studnou.
Dále byly poslány vzorky vody ze tří studní. Podle chemického
rozboru vody od Vodohospodářské společnosti Vrchlice -Maleč,
a.s, byly vzorky vyhodnoceny negativně. Tudíž žádný vzorek není
považován za pitnou vodu. Na vrt u koupaliště j.e umístěna cedule
s nápisem voda není pitná.

9. Diskuse:

-p. Čížek, stížnost na rychle projíždějící automobily od Jestřabí
Lhoty.

-pí. Pelikánová, rostoucí domovní kamery, které mají akční rádius
na veřejnou komunikaci.

-pí. Maláčková, dotaz na vodorovné označení na komunikaci u
č.p.6. Označení je kvůli opravě komunikace pro KSÚS.

-p. Mácha, dotaz na stav úvěru obce na vodovodu a kanalizace.

10. Závěr:

Starostka obce Volárna paní Bayerová poděkovala zastupitelům a
občanům za účast a v 19:15 hod. ukončila zasedání

obce Volárna.

zastupitelstva

USNESENí ZE ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE VOLÁRNA

Č.7 ZE DNE 18.11. 2019

1. ZO Volárna schvaluje žádost TJ Sokola Volárna, z. s. o poskytnutí dotace na

provoz fotbalového klubu.
2. ZO Volárna schvaluje inventární komisy. Předseda pi'. Gabriela Hanková,
členové komise p. Lukáš Bálek a p. Lukáš Luťha.

3. ZO Volárna schvaluj.e odpisový plán na rok 2020.

4. ZO Volárna schvaluje rozpočtové opatření č. (07/2019)
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Ve Volárně,18.11. 2019

Obec VOLÁRNA

místostarosta

starostka obce:

Ověřovatelé:

